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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-10

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 10 december 2012,
kl 12.00 – 15.00

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Roland Kemppainen (s)
Tomas Vedestig (s)
Britt-Mari Ödalen (s)
Kurt Lampinen (s)
Tomas Kerttu (s)
Elisabeth Holmgren (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Johan Kummu (s)
Hans Palo (s)
Bengt Larsson (s)
Per-Erik Muskos (s)
Magnus Pettersson (s)
Tage Töyrä (s)

Utses att justera

Per-Erik Muskos och Östen Lejon

Underskrifter

Daniel Toolanen (s)
Henrik Luttu (m)
Auli Andersson (c)
Tomas Mörtberg (c)
Linda Ylivainio (c)
Östen Lejon (c)
Ulf Hannu (c)
Nils Ström (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Johny Kron (v)
Birger Isaksson (v)
Bertil Alanentalo (v)
Kurt Juntti (ns)
Knut Omark (ns)
Ulf Zakariasson (öfa)

Sekreterare

Paragrafer

105 - 119

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Per-Erik Muskos

Östen Lejon

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2012-12-10

Datum för anslags uppsättande

2012-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
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Sammanträdesdatum
2012-12-10

sid

Kf § 105
Enkla frågor
Följande enkla frågor får ställas.
Kurt Juntti (ns) ställer en fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande
ang kommunens överklagan om att Tingshusvägen genom Turovaara inte
klassas som huvudled.
Kurt Juntti (ns) ställer därefter följande frågor till kultur- och fritidsnämndens
ordförande:
- hur ärendet fortgår ang planerna på att flytta f d daghemmet Lingonet
till Ruskolabacken, vem som gjort kostnadsberäkningen och om det inte
är billigare att bygga nytt
- vilka alternativa placeringar diskuteras för bowlinghall och om det
anlitas någon konsult för detta
Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
- Luppioberget (vägen, murning av grund, inköp, rivning, avgifter mm
timringen på Rovainenområdet, konsulter mm samt tidsplaneringen för
2013
- Ishallen/skidspår mm (kostnadsberäkning, tidsplan, underhåll,
ismaskin, spår- och pistmaskin)
- Skateboardbanan (kostnadsberäkning och tidplan, belysning mm
- Plank vid återvinningen (planering, projektering, belysningen,
kostnadsbedömning och tidplan, motsvarande i byarna)
- Skolan i Övertorneå (hissanläggning, toaletterna, lekplats,
kostnadsutredning och tidplan)
- Matarengi 28:4 (markplanering, investeringskostnader, försäljning)
- Kostutredningen
- Lassinantti institut, TKFC konsthall till Övertorneå, Luppioberget och
Kattilakoski (generalplan)
- Bredband till alla, kommunala bredbandsnätet
Knut Omark (ns) ställer en fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande
ang skadeståndet/vitet till Tornedalens folkhögskola vart intäkterna bokförs
och varför så högt belopp och om det finns möjlighet till jämkning
Bengt Larsson (s) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande ang
avgifterna till simhallen och varmvattenbassängen år 2013.
Ulf Zakariasson (öfa) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
- finns det några planer på att rusta upp lokalerna där Övertorneå
atletklubb bedriver gym
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-

behandlar Övertorneå kommun alla efter samma principer och att alla
kommuninvånare är lika mycket värda
infarten från Finlandsvägen mot bl a Ica

Johan Kummu (s) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande ang
avläsning av elmätare i fastigheter samt fasta elavgiften som är högre än hos
t e x Vattenfall.
______
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Kf § 106
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i
ordinärt boende
Kommunfullmäktiges beslut
Följande avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i
ordinärt boende antas fr o m 2013-02-01:
I avgiften för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård
samt hjälpmedel.
Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende
125
Hembesök av distrikts-/sjuksköterska1
2
Sjukvårdande behandling
125
Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling
125
1)
Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriade, se nedan
2)
Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut,
samt medicinsk fotvård
Avgiftsbefrielse
Ingen avgift tas ut för:
Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och
sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är
nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök)
Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär
sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos
Injektion av psykofarmaka
Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård
Ungdomar 18 och 19 år vid hembesök under icke jourtid (vardagar
måndag - fredag 8.00 - 17.00) i öppen hälso- och sjukvård
Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet
Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos,
som behandlas av casemanager inom kommunen ska inte betala
avgift för sjukvårdande behandling.
Avgifter för hjälpmedel
Besöksavgift (se tabell ovan)
Besöksavgift, motsvarande avgift för sjukvårdande behandling, tas ut vid första
hembesöket för utprovning av nytt hjälpmedel. Om flera hjälpmedel provas ut
samtidigt tas avgift endast ut för ett hjälpmedel.
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Patienter i öppenvård som har avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar
ingen besöksavgift för första besök för utprovning av nytt hjälpmedel.
Ortoser
Kostnad (kr)
0–149
150–249
250–
Maximal avgift per år

Egenavgift (kr)
0
150
250
750

Stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör
Stödkäpp respektive armbågskryckor - 100 kr per styck, inklusive doppsko och
isdubb.
Doppskor och isdubbar som köps separat - 15 kr per styck respektive 60 kr per
styck.
Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel betalar
endast för första hjälpmedlet, därefter är de gratis. Cykel i vuxenstorlek till
ungdomar 18 och 19 år
Egenavgift 3 000 kr vid förskrivningstillfället.
Brukaren lånar cykeln så länge behovet kvarstår längst t o m 19 års ålder. Därefter
kan brukaren köpa cykeln till restvärdet eller återlämna den.
Hygienhjälpmedel utan hjul
Egenavgiften är 300 kr per styck.
Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård.
Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår in i denna grupp.
Rollator
Egenavgiften är 300 kr per styck.
Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård.
Rollator ska återlämnas efter avslutat lån.
TENS-apparat (stimulator för smärtlindring)
Patient med kortvarigt behov lånar apparat kostnadsfritt under högst tre månader.
För patient som bedöms ha ett långvarigt behov, längre än tre månader, är
egenavgiften 1 000 kr per styck efter tre månaders lån.
Kostnad för service av tensapparat bekostas av patienten.
Daisyspelare
Egenavgift - 500 kr per styck.
Ungdomar 18 och 19 år - ingen avgift.
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Madrasser till förskrivna sängar
Standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen.
Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift.
Äldre och svårt sjuka patienter kan, om man t ex saknar anhöriga, i undantagsfall
få passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng - egenavgift
motsvarande inköpskostnad för standardmadrass.
Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en
sådan via kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på
brukarvikt att de inte kan inhandlas på möbelaffär eller motsvarande.
Egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad för standardmadrass.
Förbrukningsartiklar vid urininkontinens
Egenavgiften är 170 kr per tolvmånadersperiod. Ungdomar 18 och 19
år är avgiftsbefriade. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa.
Ej förskrivna hjälpmedel
Hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller
sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas
av den enskilde.
Förslag till beslut
Tomas Vedestig (s) yrkar att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har 2012-09-27, § 40 beslutat om
förslag till avgiftsunderlag inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i
ordinärt boende.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunförbundet 2012-09-27, § 40
Beslut från socialnämnden 2012-10-10, § 167
Ks § 177/12
______
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Revidering av tillämpningsregler – barnomsorgstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderade tillämpningsregler till den nu gällande barnomsorgstaxan antas
med tillägg att under stycket ”Avgifter/Taxa” och under stycket ”Obetalda
räkningar” införs tillägget ” Dock skall dialog hållas med socialförvaltningen
innan beslut tas”.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2012-10-16, § 71 att
kommunfullmäktige antar de reviderade tillämpningsreglerna till den gällande
barnomsorgstaxan enligt förslag. Revideringen har gjorts på grund av den nya
skollagen, samt för att följa Svenska kommunförbundets rekommendationer
beträffande växelvis boende.
Förslag till beslut
Tomas Vedestig (s) yrkar att under stycket Avgifter/Taxa efter Förälder som
inte betalar avgiften kan förlora sin plats i förskolan eller fritidshemmet. Dock
skall dialog hållas med socialförvaltningen innan beslut tas. Samt under
stycket Obetalda räkningar, efter Barn- och utbildningschefen har rätt att från
barnomsorgsplats avstänga den som underlåter att betala fastställda barnomsorgsavgifter. Dock skall dialog hållas med socialförvaltningen innan beslut
tas.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2012-10-16, § 71
Ks § 178/12
______
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Medborgarförslag – framtagande och uppsättning av informationsskyltar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över skyltningen i hela
kommunen och att bilda en arbetsgrupp med företrädare från kommunen och
handlarna.
Medborgarförslaget anses därmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Thomas Norberg har inlämnat ett medborgarförslag om framtagande och
uppsättning av informationsskyltar om kommunen.
Medborgarförslaget innebär att lämplig skyltning uppförs vid infarterna till
Övertorneå centralort. Förslaget innebär också att skyltningen bör vara på fler
språk än svenska förslagsvis engelska och tyska.
Tillväxtenheten har inlämnat yttrande 2012-11-15.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Thomas Norberg
Yttrande från tillväxtenheten 2012-11-15
Ks § 184/12
______
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Medborgarförslag – Övertorneå kommun tar ett helhetsgrepp över
kommunens besöksmål
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till att de föreslagna
åtgärderna ingår inom befintlig verksamhet i kommunen.
Ärendebeskrivning
Föreligger ett medborgarförslag från Anna Andersson, Thomas Norberg, Siv
Härkönen, Börje Rytiniemi och Ann-Sofi Taavo om att kommunen rustar upp
besöksmål i kommunen samt marknadsför dem genom att ta fram en folder
med en karta inkluderande vägvisning och information.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-08-06
Yttrande från tillväxtenheten 2012-11-15
Ks § 185/12
______
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Motion – försäljning av kommunala anläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kattilakoski och Luppioberget ägs även fortsättningsvis av kommunen men att
aktiva åtgärder görs för att anläggningarna kan arrenderas på långtidskontrakt
till investerare som själv vill utveckla både aktiviteter och boende i respektive
område.
Motionen anses därmed vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Övertorneå fria alternativ föreslår i en motion att de kommunala
turistanläggningarna Kattilakoski och Luppioberget säljes.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen föreslår att meningen ”en ny prövning om ägandet görs
under nästa mandatperiod” stryks.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Motion från Övertorneå fria alternativ 2012-04-24
Yttrande från tillväxtenheten 2012-11-15
Ks § 186/12
______
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Kf § 111
Nya Högskoleförbundet Östra Norrbotten – stadgar, organisation
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsordningen (förbundets stadgar) för Högskoleförbundet
Östra Norrbotten fastställs fr o m 2013, under förutsättning att de
övriga medlemskommunerna fattar samma beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-17,§ 71, att ingå som medlem i ett nytt
Högskoleförbund Östra Norrbotten tillsammans med kommunerna Haparanda
och Överkalix.
Föreligger förslag till förbundsordning (stadgar) för det nya högskoleförbundet. Medlemsavgiften för Övertorneå kommun under 2013 blir ca 211,0
tkr och kostnader för utbildningsledare i kommunen samt direktionskostnader
tillkommer. Denna fortsatta satsning på kommunsamverkan för främjandet av
högskoleutbildning förväntas bidra positivt till kommunernas utveckling.
Beslutsunderlag
Förbundsordning fr o m 2013
Ks § 188/12
______
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Kf § 112
Val av ordinarie ledamot, ersättare och revisor i Högskoleförbundet Östra
Norrbotten 2013-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Roland Kemppainen väljs som ordinarie ledamot i Högskoleförbundet Östra
Norrbottens direktion under nuvarande mandatperiod (2013-2014).
Till ersättare för ordinarie ledamot i Högskoleförbundet Östra Norrbotten väljs
Auli Andersson.
Lars-Gösta Larsson väljs till revisor för Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-17,§ 71, att ingå som medlem i ett nytt
Högskoleförbund Östra Norrbotten tillsammans med kommunerna Haparanda
och Överkalix.
Då direktionen för högskoleförbundet föreslås bestå av endast en
förtroendevald från varje medlemskommun är det önskvärt att det är
kommunstyrelsens ordförande som får det uppdraget.
______
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Kf § 113
Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige t o m 2014-10-31
Kommunfullmäktiges beslut
Johan Kummu (s) väljs som andre vice ordförande i kommunfullmäktige t o m
2014-10-31.
Ärendebeskrivning
Christina Snell Lumio (v) har avsagt sig uppdraget som andre vice ordförande i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-05, § 99 att
godkänna avsägelsen och att ny andre vice ordförande väljs vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-10.
______
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Kf § 114
Godkännande av uppsägning samt val av ny vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Petterssons avsägelse godkänns.
Johan Norberg (s) väljs som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Magnus Pettersson (s) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny vice ordförande
t o m 2014-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-12-10

sid 136

Kf § 115
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang arbetskraftsbrist
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Tomas Mörtberg (c) till kommunstyrelsens
ordförande Roland Kemppainen (s) får ställas.
Arbetsförmedlingens prognoser visar att nästan 50 % av den arbetsföra
befolkningen i Övertorneå kommun kommer att gå i pension inom 15 år. Detta
innebär att 1050 personer kommer att pensioneras inom 15 år. Samtidigt visar
prognoserna att endast 350 ungdomar inträder in i arbetslivet under de
kommande 15 åren. Om dessa prognoser besannas kommer det att fattas 700
personer om 15 år i arbetslivet i Övertorneå kommun. Vi kommer att ha
arbetskraftsbrist såväl inom den kommunala verksamheten som i den privata.
Frågorna till kommunstyrelsens ordförande är:
1. Vilka konkreta åtgärder har kommunledningen vidtagit till dags dato
för att motverka arbetskraftsbristen inom den kommunala verksamheten
?
2. Vilka konkreta åtgärder kommer kommunledningen vidta i framtiden
för att motverka arbetskraftsbristen inom den kommunala
verksamheten?
3. Vilken dialog förs mellan kommunledningen och näringslivet kring
framtidens arbetskraftsförsörjning hos de privata företagen i
kommunen ?
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Vi har redan 2010 uppmärksammat på det faktum att vi i Övertorneå kommun
har den största generationsväxlingsutmaningen framför oss i Övertorneå
kommun.
Drygt 49 % av arbetsmarknaden ålderspensioneras inom 15 år.
Fördelningen är ungefär hälften var i privat och offentlig sektor.
Nytillträdande till vår arbetsmarknad är ca 30 % av pensionsavgångarna.
Vi initierade därefter en samverkan med offentlig och privat sektor där även
arbetsförmedlingen deltar.
Från dessa diskussioner har det vuxit fram ett projekt ( NVG ) som drivs idag
där huvudsyftet är att hitta lösningar på frågan.
I projektet samverkar arbetsgivare, både privata och offentliga samt
arbetsförmedlingen och fackföreningsorganisationerna.
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Just denna samverkans modell har resulterat i att bla den kommunal
vårdsektorns arbetskrafts behov klarlagts och åtgärder vidtagits för att hitta
långsiktiga lösningar. Den processen fortsätter genom aktiviteter där även
BUN är involverad när det gäller gymnasieutbildning inom vårdsektorn.
Vidare har skolans SYO personal erhållit en gedigen genomgång över vilka
yrken som är bristyrken så att de kan informera ungdomen om vad som händer
i framtiden.
Vi har också genom Tillväxtenhetens försorg genomfört aktiviteter tillsammans
med de ovannämnda parterna för att informera de som är arbetslös vilka
möjligheter som kommer i närtid på vår privata och offentliga arbetsmarknad.
I början av 2013 skall en arbetsmarknads mässa genomföras där just denna
fråga om generationsväxling kommer upp. Dit inbjuds privata och offentliga
arbetsgivare, utbildare, ungdomar men även beslutsfattare är välkomna.
När det gäller det övergripande ansvaret för kompetens- och
arbetskraftsförsörjningen hos Övertorneå kommun som arbetsgivare så ligger
ju ansvaret på kommunstyrelsen och dess personalutskott.
Som kommunalråd känner jag också ett större ansvar för hela vårt samhälle
därför har vi startat upp ett antal samverkans grupper som jobbar med
utvecklingsfrågor. I dessa grupper finns företrädare för det lokala näringslivet
och kommunpolitiken.
(Några exempel; Gränslös samverkan, Polcirkelland, NVGs samverkansgrupp
som skall vara kvar även om projektet avvecklas)
Vidare är undertecknad och näringslivschefen med i det lokala
arbetsmarknadsrådet som leds av Arbetsförmedlingen. I arbetsmarknadsrådet
finns utbildare och företagare med. Där om någonstans har vi varje gång vi
träffas en dialog om generationsväxlingsfrågan.
Dessutom hjälper Tillväxtenheten tillsammans med bla ALMI lokala företag
som så önskar när det gäller generationsväxling.
För att öka dialogen mellan ungdomen och arbetsgivarna så kommer jag att
initiera en Ungdomsdialog i början av 2013.
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Kf § 115 forts
I debatten deltar Roland Kemppainen (s), Tomas Mörtberg (c), Johny Kron (v),
Kurt Lampinen (s), Eva Juntti Berggren (s), Tomas Kerttu (s) och Henrik Luttu
(m)
Beslutsunderlag
Interpellation från Tomas Mörtberg (c)
Ajournering
Kommunfullmäktige mötet ajourneras från kl 13.50-14.00.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-12-10

sid 139

Kf § 116
Interpellation till socialnämndens ordförande – minimera bilkörningen
inom hemtjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Johny Kron (v) till socialnämndens ordförande
Tomas Vedestig (s) får ställas.
Förhållandevis frekvent, två till tre gånger per vecka, står två till tre av
hemtjänstens bilar parkerade på innergården till Matarengivägen 6. Frågan
avser om det är möjligt att genom bästa möjliga planering avseende logistik,
minimera bilkörningen så att anslagen daglig arbetstid kan användas i så stor
utsträckning som möjligt till gagn för brukarna. Inom omsorgens arbetsområde
är bilkörning ett improduktivt nyttjande av personella resurser.
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s).
Johny efterfrågar om det är möjligt att med bästa möjliga planering minimera
bilkörningen för hemtjänstpersonalen. Jag vill påstå att det i dagsläget är den
mest optimala planeringen som brukas nu. Att det ibland står upp till 3 bilar
utanför ett hyreshus med många brukare i kan hända men det behöver för den
delen inte vara ett resursslöseri. Det kan vara dubbelbemanning en viss tid hos
en eller ett par brukare, det kan bero på hur många brukare det finns boende i
hyreshusets. Det kan vara så att en eller ett par personal bara skall vara
behjälpliga vid en dubbelbemanning en kortare stund och sen ska iväg till ett
annat hus. Så svaret är att i dagsläget så planerar man från verksamhetens
sida så optimalt som möjligt. Allt för att minimera så kallad bilkörningstid. Det
trygghetsboende som socialnämnden planerar att starta kommer också att
bidra till att bilkörningen kommer att minska och det positiva i det är ju mer
arbetstid förläggs hos brukarna och mindre avgaser från bilarna släpps ut i
vår natur.
I debatten deltar Tomas Vedestig (s), Johny Kron (v), Ulf Hannu (c), Henrik
Luttu (m) och Kurt Juntti (ns).
Beslutsunderlag
Interpellation från Johny Kron (v)
______
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Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats:
1. Tomas Vedestig (s) och Magnus Pettersson (s) – föreningar skall få
nyttja kommunens lokaler utan kostnad
2. Tomas Vedestig (s) och Magnus Pettersson (s) – införande av
babypaket till förstföderskor
3. Tomas Vedestig (s) och Magnus Pettersson (s) – årlig gala för
kommunanställda
______
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Besvarande av enkla frågor
Enkla frågor anses besvarade med följande svar.
Eva Juntti Berggren (s) börjar med att besvara de av Henrik Luttu (m) ställda
enkla frågorna från förra mötet ang arbetet med skateboardparken och
vaktmästeriverksamheten vid isladan/idrottsplatsen. Vad avser vaktmästeriverksamheten har kultur- och fritidsnämnden hela hösten arbetat med
frågan. För närvarande finns ingen stadigvarande lösning klar och för tillfället
löser man det på ideell basis. Vissa åtgärder är gjorda med skateboardparken
och kultur- och fritidsnämnden avser fortsätta investera i den och området
intill.
Roland Kemppainen (s) svarar på Kurt Junttis (ns) enkla fråga från föregående
kommunfullmäktigemöte att LOU infördes i Sverige från mitten av 1990-talet.
Syftet var att få en enhetlig lagstiftning för upphandlingar i EU-länderna och
att anbudsgivarna skulle bli likabehandlade oavsett varifrån ett anbud
lämnades. Större förändringar i lagstiftningen har gjorts 2007 och 2010. En ny,
större översyn av lagen pågår och förändringarna kommer att presenteras i
mars 2013. På senare år har lagstiftningen vidgats och skärpts såtillvida att
efterlevnaden av lagen har prioriterats. Ifall en offentlig upphandling görs fel i
Sverige och blir föremål för rättslig prövning, kan Konkurrensverket i yttersta
fall utdöma böter för en upphandlande myndighet eller enhet på 10 % av
kontraktsvärdet eller max 10 Mkr. Ett flertal myndigheter/enheter i landet har
bötfällts under 2012 för ex otillåtna direktupphandlingar. Förändringarna av
LOU i början av 2013 förväntas innebära bl a att den övre beloppsgränsen för
direktupphandlingar till lågt värde höjs från nuvarande 284 000 kr till ca
600 000 kr.
För Övertorneå kommuns upphandlingsverksamhet kan detta ge positiva
effekter då ett stort antal av de 40-45 upphandlingar som kommunen gör per år
har ett kontraktsvärde på 300-500 000 kr. Enligt gällande inköpspolicy skall
kommunens direktupphandlingar konkurrensutsättas i möjligaste mån och
utannonseras på kommunens hemsida. Anbudstiderna för direktupphandlingar
är betydligt kortare och övriga formalia är något enklare. Kommunens
inköpspolicy och –handbok är antagen av kf år 2008 och behöver uppdateras
med hänsyn till de förändrade förutsättningar för kommunens upphandlingsverksamhet som den kommande lagändringen 2013 kommer att medföra.
Kommunens policy kan innehålla regler för delegationsbeslut vid upphandlingar, hur direktupphandlingar skall utannonseras samt bestämmelser om
vilka miljöhänsyn och sociala hänsyn och dylikt som gälla vid kommunens
upphandlingar. Vid andra upphandlingsförfaranden, ex förenklat förfarande
och öppet förfarande, som enligt LOU skall användas vid upphandlingar med
höga kontraktsvärden, gäller bestämmelserna i lagstiftningen.
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Roland Kemppainen fortsätter att svara på Junttis frågor om
-

-

-

Kostutredningen - det handläggs av kommunstyrelsen och konsulter är
anlitade från PWC
Lassinantti institut - arbetet fortskrider, pengar har sökts för projektet
Kattilakoski, - Tillväxtenheten jobbar på en långsiktig lösning
Bredband till alla – IT-gruppen har lämnat förslag på prioriteringar som
skall göras och det är inskickat till Länsstyrelsen, svar inväntas.
Luppioberget - arbetet fortskrider, kostnaderna för 2011 & 2012 är ca
6,6 Mkr hittills. Inga konsulter är anlitade för år 20113. Tidplanen är att
det skall vara klart till midsommar. Trafikverket är kontaktad för
upprustning av enskild väg till Luppioberget och gamla vägen genom
Luppio till Armasjärvi vägen
Ishallen – anbud är antaget för reparation av ishallen, kostnaderna
beräknas bli ca 600.000-700.000 kr.
Skateboardparken handläggs av kultur- och fritidsnämnden
Plank vid återvinningsstation – föreligger ett vite från miljö- och
byggnadsnämnden, arbetet beräknas vara klart inom en snar framtid
Skolan Övertorneå – hissanläggningen utförs sommaren 2013,
byggandet av 4 toaletter har påbörjats, entreprenör antagits, lekplats
handläggs av barn- och utbildningsnämnden
Matarengi 28:4 – förvaltningsrätten har upphävt kommunstyrelsens
beslut och fastigheten skall för närvarande inte säljas, hyresförhandlingar pågår

Eva Juntti Berggren (s) svarar därefter på Kurt Junttis ställda frågor
-

-

Vad avser flytt av daghemmet Lingonet till Ruskolabacken jobbar
kultur- och fritidsnämnden på att få till stånd en lösning. Kultur – och
fritidsnämnden har beslutat att äska om extra investeringsmedel för flytt
av daghemmet till Ruskolabacken, kostnadsuppskattning ca 1,5 Mkr.
Alternativ placering för bowlinghall, utreda lokaler bland annat i
anslutning till befintliga lokaler vid sporthallen för samordningsvinster,
3 konsulter är förfrågade, ärendet återkommer till kultur- och
fritidsnämnden senare

Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande Per-Erik Muskos (s) svarar på
Kurt Junttis fråga ang Tingshusvägen genom Turovaara som huvudled att
ärendet är överklagat till Länsstyrelsen och inget nytt har tillkommit i ärendet.
Eva Juntti Berggren (s) svarar på Bengt Larssons fråga om badavgifterna att
det fortsätter att vara gratis bad under år 2013 och att det skall utvärderas
senare.
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Roland Kemppainen (s) svarar därefter på Bengt Larssons fråga om avgifter för
varmvattenbassängen att socialnämnden handlägger ärendet för närvarande och
att det senare kommer upp till kommunfullmäktige för beslut.
Per-Erik Muskos (s) svarar Knut Omark på frågan om vitet till Tornedalens
folkhögskola att det ej är möjligt att få vitet sänkt och att intäkterna från vitet
tillfaller kommunen.
Roland Kemppainen (s) svarar på Ulf Zakariassons frågor följaden:
- upprustningen av lokaler för atletklubben är oklart, kan eventuellt
samordnas med bowlinghall
- alla behandlas lika enligt Kemppainen
- infarten till Ica vid Finlandsvägen har ej aktualiserats med Trafikverket,
tidigare beslut står fast
Roland Kemppainen (s) svarar på Johan Kummus fråga om fjärravläsning av
elmätare att konkursförvaltaren svarat att 1000 st skall vara klart till årsskiftet,
jobbet fortskrider. Angående fasta avgiften som höjts tycker Kemppainen att
tillvägagångsättet inte varit rätt.
______
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Delgivningar
a) Befolkningsstatistik
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 144

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-10

Kommunfullmäktige 2012-12-10
Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Inga Savilahti Häggbo(s)
3. Henrik Luttu (m)
4. Linda Ylivainio (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström (c)
7. Tomas Mörtberg (c)
8. Auli Andersson (c)
9 Östen Lejon (c)
10. Helena Haapaniemi (kd)
11. Roland Kemppainen (s)
12. Tomas Vedestig (s)
13. Britt-Mari Ödalen (s)
14. Elisabeth Holmgren (s)
15. Tomas Kerttu (s)
16. Bengt Larsson (s)
17. Hans Palo (s)
18. Kurt Lampinen (s)
19 Johan Kummu (s)
20. Magnus Pettersson (s)
21 Eva Juntti Berggren (s)
22. Per-Erik Muskos(s)
23 Tage Töyrä (s)
24. Daniel Toolanen (s)
25. Birger Isaksson (v)
26. Bertil Alanentalo (v)
27. Johny Kron (v)
28. Knut Omark (ns)
29 Kurt Juntti (ns)
30. Ulf Zakariasson (öfa)
Summa:
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